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Stadgar
Föreningens namn:
RgRh Umeås aktivitetsförening
Säte:
Umeå
Ändamål:
Föreningens ändamål är att öka möjligheterna för studerande vid RgRh i Umeå att ha tillgång
till ett brett utbud av hälsofrämjande fritidsaktiviteter.
Föreningen är medlem i Svenska Handikappidrottsförbundet
Verksamhet som ska bedrivas:
Föreningen ska arbeta för att studerande vid RgRh i Umeå har möjligheter att delta i idrottsoch kulturaktiviteter samt även annan fritidsverksamhet under deras studietid.
Medlemskap:
Medlemspolicy
1.
2.
3.
4.
5.

Alla som vill kan vara med. Aktivitetsföreningen inriktar sig till ungdomar i åldern
15-25 år.
De som inte betalt medlemsavgiften får ej delta i aktiviteterna som anordnas. Detta
förutom första aktiviteten för läsåret som blir en prova-på-aktivitet.
Aktiviteter som skolan betalar (Göteborg, Örnsköldsvik mm) gäller endast RgRhelever.
Man kan vara stödmedlem i aktivitetsföreningen. Stödmedlemmar får ej delta i
aktiviteter.
Medlemmar i föreningen får ett medlemskort.

Medlemsavgift:
Regler för medlemsavgifter och summan fastställs vid årsmötet
Verksamhetsåret:
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 augusti till 31 juli.
Beslutandeorgan:
Föreningens beslutandeorgan är årsmötet, eventuellt extra årsmöte och styrelsen.
Kallelse till årsmötet:
Ordinarie årsmöte hålls senast 15 oktober varje år. Kallelse ska sändas via mejl till
medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet samt tydlig affischering på skola, habilitering,
och på elevhemmet. En vecka innan årsmötet skickas via mejl verksamhetsberättelse,

ekonomisk redovisning, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna
motioner.

Extra årsmöte
Om styrelsen eller revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar
styrelsen till extra årsmöte. Endast de frågor som nämnts i kallelsen kan behandlas.
Firmateckning:
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Rösträtt:
Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt. Rösträtten är personlig.
Styrelsens sammansättning:
Styrelsen består av ordförande samt 7-9 ledamöter (minst en representant från elevhemmet
Jägaren, en representant från skolan och en representant från habiliteringen samt 4-5
elevrepresentanter). Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och det
övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen utses vid årsmötet. När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande
organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Revisorer:
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötesprotokoll och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhetsåret.
Ändring av stadgar:
För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
Upplösning av föreningen:
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till
bestämt fritidsfrämjande ändamål för elevgruppen vid RgRh i Umeå samt var den upplösta
föreningens handlingar mm ska förvaras.

